
 /ص9/022;/:83بخشنانٌ: 

-تبصرى درخصَص اصالح 9;29/83 /:2يـ نَرخ  559:5/ت 08;::ارسال تصَیب نانٌ يیئت نحترم ٍزیران بٌ شهارى 

( قانَن الحاق برخی نَاد بٌ قانَن تنظیو بخشی از نقررات 8) نادى نانٌ اجرایی( آیین83) نادى ( اصالحی0( ٍ )8يای )

 (0نالی دٍلت )

 
 /ص9/022;/:83شهارى: 

 9;88/82/83تاریخ: 

 بخشنانٌ

 الف ( قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى89نادى ) 9; :83  

 رئیس نحترم انَر نالیاتی شًر ٍ استان تًران نخاطبین

 ندیران کل نحترم نالیات بر ارزش افزٍدى شًر ٍ استان تًران

 ندیر کل نحترم انَر نالیاتی نَدیان بزرگ

 ندیران کل نحترم انَر نالیاتی استان يا

 9;29/83 /:2يـ نَرخ  559:5/ت 08;::ارسال تصَیب نانٌ يیئت نحترم ٍزیران بٌ شهارى  نَضَع
قانَن الحاق  (8نانٌ اجرایی نادى )آیین (83نادى ) ( اصالحی0ٍ ) (8يای )اصالح تبصرى درخصَص

 (0برخی نَاد بٌ قانَن تنظیو بخشی از نقررات نالی دٍلت )

يیئت نحترم ٍزیران  9;29/83 /:2يـ نَرخ  559:5/ت 08;::بٌ پیَست تصَیب نانٌ شهارى 
قانَن الحاق برخی نَاد  (8نانٌ اجرایی نادى )آیین (83نادى ) (0ٍ ) (8يای )اصالح تبصرى نبنی بر

 ( کٌ نقرر نی دارد:0بٌ قانَن تنظیو بخشی از نقررات نالی دٍلت )

ـ نفت خام، نیعانات گازی ٍ گاز غنی خریداری شدى از دٍلت تَسط شرکت نلی نفت 8تبصرى» 
يا بٌ شرکت يای نَجَد در زنجیرى ٍ صادرات آن، نستلزم ایران ٍ يهچنین فرٍش داخلی آن

-نحاسبٌ ٍ دریافت نالیات ٍ عَارض ارزش افزٍدى از حلقٌ بعدی نیست. نالیات ٍ عَارض ارزش

ایر کااليا ٍ خدنات تَسط شرکت نلی نفت ایران ٍ اعتبار نالیاتی افزٍدى نربَط بٌ فرٍش س
قابل  -83:9نصَب  -نطابق قانَن نالیات بر ارزش افزٍدى نربَط کااليا ٍ خدنات یادشدى،

 است. پذیرش، نحاسبٌ ٍ دریافت

( آن، در نَرد نالیات بر 8ـ سازنان انَر نالیاتی کشَر با رعایت حکو این نادى ٍ تبصرى )0تبصرى
 «ارزش افزٍدى شرکت نلی نفت ایران اقدام نی کند.

 نراتب جًت اطالع ٍ بًرى بردری ارسال نی گردد.

 سید کانل تقَی نژاد

 رئیس کل سازنان انَر نالیاتی کشَر

  
 208 -580:8;33: دفتر فنی ٍ اعتراضات نَدیان نالیات بر ارزش افزٍدى تلفن: نرجع پاسخگَیی خارجی:* -0* داخلی: -8:داننٌ کاربرد

 تاریخ اجرا:
-بخشنانٌ يای ننسَخ:  نحَى ابالغ:فیزیکی/ سیستهی نرجع ناظر: دادستانی انتظانی نالیاتی 
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